
Ata da Reunião dos Comitês temáticos – Fórum Permanente Regional

  Quinta-feira dia 23/04/2009 às 9h00min começou a reunião dos Comitês Temáticos do Fórum 
Permanente Regional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná.
  A Reunião iniciou-se com a Palavra da Diretora Geral da Secretaria de Estado da Industria  e 
Comércio e Assuntos do Mercosul, e Secretaria técnica do Fórum Permanente Regional Dra. Vera 
Lelis Calil que agradece a presença de todos, e fala da importância dessas reuniões para que todos os 
objetivos proposto sejam concretizados e da presença de todos a cada Reunião.
  A palavra foi passada para o Cláudio, o qual mostrou e colocou em debate a missão do Fórum para 
que fosse feitas as devidas correções e a mesma ficou da seguinte forma: “ Promover, articular e 
integrar Governo, entidades de  apoio  e  de representação visando assegurar políticas públicas e 
estratégias para o desenvolvimento e fortalecimento das MPE'S no Paraná.” , após definida a missão o 
mesmo  colocou  os  para  todos  os  presentes  os  Valores  que  são:  “Comprometimento; Ética; 
Impessoalidade; Integridade; Justiça e Transparência” a Dra. Vera ressalta que as indicações feitas do 
Fórum já foi assinada pelo Secretario da Secretaria de Estado da Industria e Comercio e Assuntos do 
Mercosul Dr. Virgílio Moreira Filho, e se tornara publico através de uma portaria prevista em lei. 
Após foram formados 4 grupos para que fossem feitas propostas  para que a visão do fórum fosse 
definida, antes foi apresentado alguns modelos de visão como a do SEBRAE, da Coca -cola, entre 
outros, para que servissem de exemplo para os grupos,passado alguns minutos foram apresentadas as 
quatro propostas, e  a Visão do Fórum Regional Permanente ficou definida da seguinte forma “ “ , 
apresentada a visão, foi feito um intervalo de 15min.
  A reunião foi retomada pelo César do SEBRAE que da importância e contextualização do Estatuto 
Nacional  das  MPE'S,  expondo  alguns  tipos  de  desenvolvimentos  ao  longo  do  tempo  e  suas 
particularidades.



Sexta-feira, dia 25 de abril de 2009 às 9h00min começa a reunião dos Comitês Temáticos do 
Fórum Permanente Regional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná.

Segundo a orientação do César do SEBRAE  são divididos os Comitês Temáticos para que se 
de inicio a apresentação do site do fórum  e para que o mesmo possa fazer a exposição e as devidas 
explicações das Ações Sugeridas  para o Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte do Estado do paraná. 

A Dra. Vera Calil pede a palavra para propor a abertura de um comitê tributário, composto de 
advogados e contadores, para que se dê um maior amparo tributário as MPE'S.

A palavra volta para o César  que passa a discorrer sobre os capítulos da Lei Complementar 
123/2006, mostrando o que já foi feito, as ações sugeridas e sobre qual comitê temático  ficara a 
responsabilidade  de  gerir  tais  ações,após  ser  discutido  cada  ponto  e  cada  capitulo  da  Lei 
Complementar 123/2006 a reunião se encerra às 13h.
  


